સરુ ત મહાનગરપાલકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના
ઘયનાાં નભાાંથી એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
માસ :- ઓક્ટોબર - ૨૦૧૮
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નમુનાઓ

અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ

સરનામાની વવગત
ુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ (ફે
ફી/૫૩-શ્રધ્ધા વોવા. & લફલ્ડીંગ/એ-મોગીચયણ વોવા., સુમર

૦૧/૧૦/૨૦૧૮

૦૩/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).

ુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ
૧૬, ગૌત્તભનગય લવાશત, સુમર
૪૧ & ૪૬, ગૌયલાકટ વોવા., ધનભોયાથી ોરીવ સ્ર્ે ળન યોડ (ફે
નમુના).

૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૫૭, ગામત્રી રયલાય વલ.-૩, કતાયગાભ ફા આશ્રભ યોડ.

૦૫/૧૦/૨૦૧૮

યાજીલ યભાય, ધયતી વોવા., ગજેયા વકટ ર.
ફી-૧ & ફી-૨, યાધેશ્માભનગય, વીંગણોય ચાય યસ્તા (ફે નમુના).

૦૬/૧૦/૨૦૧૮

ફી-૧૦, ભધુલન વોવ. ડબોરી.
૭૫, નાગજી વોવા. આંફાલાડી ગાડટ ન ાવે , ડબોરી.
ુ ડેયી યોડ.
૧૧૧, નગીનાલાડી વોવા. સુમર

૦૮/૧૦/૨૦૧૮

૨૭૩, વદાલન
ાંૃ
વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તા.
૨૧, અંલફકાનગય-૨, કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય યોડ.
૫૨, વલજમયાજ વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક.

નોર્થ

૦૯/૧૦/૨૦૧૮

૬૬-ર્ે કયી પીયુ,ાં ફુરાડા & ૫૦/૫૧-સ્નેશ વાગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા
(ફે નમુના).

૧૦/૧૦/૨૦૧૮
૧૧/૧૦/૨૦૧૮

૮૮ & ૫૭, ગામત્રી યીલાય વલ.-૩, કતાયગાભ ધનભોયા યોડ (ફે
નમુના).
૬૦ & ૪૪, ગામત્રી યીલાય-૩/ફી, ઘનભોયા યોડ (ફે નમુના).
નાંદનલન વોવા., ફાા વીતાયાભ ચોક.

૧૨/૧૦/૨૦૧૮

૧૨૨, કુ ફેયનગય વોવા. વલ.-૧, ીલ્વ ાયવ ભાકે ર્ યોડ.
વી-૪૧ & વી-૫૯ સ્નેશવાગય ધનભોયા યોડ (ફે નમુના).

૧૩/૧૦/૨૦૧૮

૧૦૪, પ્રથભ ભાે , વાયથી ચેમ્ફવટ , ગોતારાલાડી.
૧૦૧૪, ૧૦૧૫-ફી, ૧૦૧૫-એ, ભીનાક્ષીલાડી વલવાભા ાછ, કતાયગાભ (ત્રણ

૧૫/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).

૧૦૧૪ & ૧૦૦૯, ભીનાક્ષીલાડી વલવાભા ાછ, કતાયગાભ (ફે નમુના).
૬૧/૬૨, ગીતાનગય, ફુરાડા યોડ.
૩, ગ્રીનાકટ -૧, કાંતાયે શ્વય ભાંરદય ાછ.

૧૭/૧૦/૨૦૧૮

૬૪, ૬૩ & ૬૪ કાંતાયે શ્વય વોવા., ફા આશ્રભ યોડ (ત્રણ નમુના).
૯૩, શરયશરય વલ.-૨, ફા આશ્રભ યોડ.

૧૯/૧૦/૨૦૧૮

ુ ડેયી યોડ.
એ-૩૧, ૩૨, ળેયી ન.-૪, નગીનાલાડી વોવા., સુમર

૨૦/૧૦/૨૦૧૮

પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમુખ સ્લાભી બ્રીજ ાવે , ફુરાડા યોડ.

૨૨/૧૦/૨૦૧૮

૧, વાશીર ઈન્ડસ્રીમર એસ્ર્ે ર્ , ફુરલાડી ાછ.
ફી-૬૮, રૂર વોવા., અખાંદ આનાંદ કોરેજ વાભે.
પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમુખ સ્લાભી બ્રીજ ાવે , ફુરાડા.

૨૩/૧૦/૨૦૧૮

પરેર્ નાં. ૨૦૨, વોના એા., પ્રમુખ સ્લાભી બ્રીજ ાવે , ફુરાડા.
૨૭, અંલફકાનગય વોવા., ફુરાડા.
ભા ળાયદા પાસ્ર્ ફુડ, દુ કાન નાં. ૩૩, ાયવ ળોીંગ વેન્ર્ય, ગજેયા વકટ ર.

૨૪/૧૦/૨૦૧૮

૫૦, પ્રભુનગય વલ.-૨, કતાયગાભ દયલાજા યોડ.

૨૫/૧૦/૨૦૧૮

૫, શરયશરય વોવા. વલ.-૧, ફા આશ્રભ યોડ.

૨૯/૧૦/૨૦૧૮

૬, ખોરડમાયકૃા વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંરદય યોડ, કતાયગાભ.
ફી-૩૩ & ફી-૨૧, નગીનાલાડી વોવા., અલ્કાુયી લબ્રજ ાવે (ફે

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).
૪૮૯, ફુરલાડી લવાશત & એભ-૭, રયલયવ્યુ વોવા., બયીભાતા યોડ (ફે
નમુના).

૩૧/૧૦/૨૦૧૮
૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૭૩, શયી શયી વોવા. વલ-૨, ફાાશ્રભ ાછ, કતાયગાભ.
૧૨, વલળારનગય વોવા. વલ-એ, ફાાશ્રભ ાછ, કતાયગાભ.
૨૫ & ૧૯, વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ , લયાછા (ફે નમુના).
૮, વોભેશ્વયી વોવા., લયાછા યોડ & સ્લાભી આત્ભાનાંદ ભાંડી ાવે, ાણીની ર્ાાંકી ભોશલ્રો, નાના લયાછા

૦૫/૧૦/૨૦૧૮

(ફે નમુના).

૦૬/૧૦/૨૦૧૮

૩૧, ભોભાઈનગય વોવા. નાના લયાછા.

૦૮/૧૦/૨૦૧૮

એા., વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ , લયાછા.
૫૦, ભુભીાકટ વોવા., નેળનર ાકટ વાભે , વયથાણા.
૧, ધનલ્્ભી વોવા., વીભાડા.
૧૨૨, ધવભિષ્ઠાાકટ વોવા., નાના લયાછા.

૦૯/૧૦/૨૦૧૮

૨૧-છીલાડ ભોશલ્રો & ળાયદાફેન-દલક્ષણી ભોશલ્રો, નાના લયાછા (ફે
નમુના).
૧૭-ભશેન્રાકટ વોવા. & ૨૩-ભોભાઈનગય, નાના લયાછા (ફે નમુના).
૪૮, ધયભનગય વોવા. & ભોદી ભોશલ્રો, ળાકભાકે ર્ , એ.કે.યોડ (ફે
નમુના).
ચામુડા
ાં બોજનારમ & ૧૩, વલજીબાઈની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ (ફે

૧૦/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).
૨૦, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા.

ઈસ્ટ

૧૧૫-ળક્તતવલજમ વોવા., ૩૨-વાધના વોવા. & ૫૨-ભશેશ્વયી વોવા., લયાછા યોડ
(ત્રણ નમુના).

૧૧/૧૦/૨૦૧૮
૧૨/૧૦/૨૦૧૮
૧૩/૧૦/૨૦૧૮

ાકીંગ, સ ૂમટરકયણ એા., ખોડીમાયનગય યોડ.
૧૧, કોશીનુય વોવા., લયાછા યોડ.
ફી-૪ & એ-૭, ગણેળ કોરોની, લયાછા યોડ (ફે નમુના).
ફી-૫, ળીલ એાર્ટ , કોશીન ૂય યોડ.
૨૩, ળાાંવતલન વોવા. રાંફે શનુભાન યોડ.
૩૪, ર્ભીનાયામણ વોવા.-૧ & ૪૩, દીનફાંધ ુ વોવા., એ.કે.યોડ (ફે

૧૫/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).
૩૦ & ૩૧ ભોદી ભોશલ્રો, એ.કે .યોડ & ફી-૧૪, ગોવલિંદાકટ , નાના લયાછા (ત્રણ
નમુના).

૧૬/૧૦/૨૦૧૮

૨, અવશ્વન વોવા., લયાછા યોડ.
૧૨૧, ધભટ ર્ે કનોરોજી, એ.કે.યોડ.

૧૭/૧૦/૨૦૧૮

ફી/૪, ગણેળ કોરોની, લયાછા યોડ.

૧૮/૧૦/૨૦૧૮

૧૪, વલષ્ણુનગય વોવા., એ.કે.યોડ.

૧૯/૧૦/૨૦૧૮

૩૧, ભોભાઇનગય વોવા., નાના લયાછા.

૩, ઉભી વોવા., લયાછા યોડ.
૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૨૨૪ & ૨૨૩, વીતાયાભ વોવા.,  ૂણા (ફે નમુના).
૧૫, વલષ્ણુનગય-૧, શીયાફજાય યોડ.

૨૭/૧૦/૨૦૧૮
૨૮/૧૦/૨૦૧૮
૦૧/૧૦/૨૦૧૮
૦૩/૧૦/૨૦૧૮
૦૪/૧૦/૨૦૧૮
૦૫/૧૦/૨૦૧૮
૦૬/૧૦/૨૦૧૮
૦૭/૧૦/૨૦૧૮

૯, ર્ે રનગય વોવા. એ. કે. યોડ.
૩૦ & ૪૨, મોગેશ્વયાકટ વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નમુના).
૭૫, ક્ષભા વોવા., શીયાફાગ યોડ & ૪, ચામુડાનગય,
ાં
રાંફે શનુભાન યોડ
(ફે નમુના).
૧૧૬૭, આંફેડકય લવાશત, ઉગત.
૨૦૫, રશદામતનગય વોવા. & ૪, ઇ.ડબ્લલ્યુ.એવ આલાવ, ારનુય યોડ
(ફે નમુના).
૧૧૮/૧૧૯-યણછોડાકટ & ૭૪-રદભારા વોવા., યાભનગય યોડ (ફે
નમુના).
૨૦૫, રશદામતનગય વોવા. & ૨૫૨, કૃષ્ણકુ ાંજ વોવા., ારુય યોડ (ફે
નમુના).
૩, અમોધ્માનગયી વોવા., ભ ૂવભ કોમ્. ાવે.
ફી-૯૩, આવળ યો-શાઉવ, જશાાંગીયુયા આશ્રભ યોડ.
૩૩૧, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.
M, વનળાાંત એા., અડાજણ.

૦૯/૧૦/૨૦૧૮

૨, EWS આલાવ, ારનુય.
૬/૭૩-ીંજયલાડ & ૬/૨૮૧-ફાબુ ગરી, યાાંદેય (ફે નમુના)
૪/૩૦૮, રીભડા ઓરી, યાાંદેય.

૧૧/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૭, શ્રીજીનગયી વોવા., જશાાંગીયાફાદ.

૧૨/૧૦/૨૦૧૮

૯૭, વાંકલ્ યો- શાઉવ, ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ.

૧૩/૧૦/૨૦૧૮
વેસ્ટ

૧૫/૧૦/૨૦૧૮
૧૬/૧૦/૨૦૧૮
૧૯/૧૦/૨૦૧૮

૫૪૩, ભહ્યાલાંળી ભશોલ્રો & ૫૯૪, મુસ્રીભ પીયુ,. અડાજણ. (ફે
નમુના)
વી-૨, ભશાર્ભી વોવા., ારનુય.
૪, લાડીમાનગય વોવા., અડાજણ.
૬/૬-ફી, અશભદ કાવભ મુયાદ, ફાબુગરી, યાાંદેય.
વી-૭, ડાશીભાનગય વોવા., દાાંડી યોડ.
ફી-૪૫, ળાાંવતનગય વોવા., અડાજણ.

૨૦/૧૦/૨૦૧૮

૨૧, ગાડટ ન વોવા., અડાજણાર્ીમા.
૬૦, વલશ્વકભાટ વોવા યાભનગય યોડ.
૮/૪૦, સુજાતખાન સ્રીર્, યાાંદેય.

૨૧/૧૦/૨૦૧૮

૪૫, જનતાનગય વોવા., ઇસ્રાભીક જીભખાના, યાાંદેય.

૨૨/૧૦/૨૦૧૮

એ-૫, અળોક લાર્ીકા, ારનુય યોડ.

૨૩/૧૦/૨૦૧૮

એ-૩૭, ગાંગાનગય વોવા. વલ.-એ, દાાંડી યોડ.

૨૪/૧૦/૨૦૧૮

૮૨, વૌયબ વોવા., ભોયાબાગ.

૨૫/૧૦/૨૦૧૮

૯, ગાડટ ન વોવા., અડાજણાર્ીમા.

૨૭/૧૦/૨૦૧૮

વી, વાાંઈયાભ કોમ્રેક્ષ, ારનોય ગાભ.

૨૯/૧૦/૨૦૧૮

ફી, કેદાયદળટન એાર્ટ ., અડાજણ યોડ.
૨, શ્માભસુદય
ાં વોવા., યાભનગય.

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

૭૩, ગણેળકૃા વોવા., ારનુય કેનાર યોડ.

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

૩૬, શયીઓભનગય વોવા. ર્ી. ી. -૩૧, ૩૨, અડાજણ.

૦૧/૧૦/૨૦૧૮
સેન્ટ્ર્

૪૮, શરયરાય યો-શાઉવ, અડાજણ.

૧૦૩, યીરામન્વ એા., લયીમાલી ફજાય.
૫૦૩, ભામુના એા., લયીમાલી ફજાય.

૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૭/૮૩૯, ન ૂયી ભોશલ્રો, યાભુયા.

૦૫/૧૦/૨૦૧૮

૭/૧૩૩૫, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીુયા.

૧૨/૧૬૮-ીઠાલારાની ળેયી & ૧૨/૨૪૭-ર્લા ળેયી, યાણીતાલ (ફે
૦૮/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).
૧૨/૬૯૧-૧-ખાર્કીલાડ ચાર, યાણીતાલ & ૭/૮૩૯-ન ૂયી ભોશલ્રો, યાભુયા
(ફે નમુના).

૦૯/૧૦/૨૦૧૮

૭/૯૪૧, કાજીુયા, યાભુયા.
૧૨/૧૬૨૪-નેારી શાઉવ & ે એન્ડ યુઝ-ખાનવાશેફનુાં બાઠુ ાં , લયીમાલી ફજાય
(ફે નમુના).

૧૧/૧૦/૨૦૧૮

૧૧/૨૧૭૪, યાધારિષ્ણા ભાંરદય ાવે , લયીમાલી ફજાય.
૭/૧૦૫૯-ગાડટ ન પેતર્યી ાવે & ૭/૯૨૯-કાજીુયા સ્રીર્, યાભુયા (ફે
નમુના).

૧૩/૧૦/૨૦૧૮

૧૧/૨૧૨૨, બોંમયાલાી ભસ્જીદ ાવે , ધાસ્તીુયા.

૧૪/૧૦/૨૦૧૮

૧૧/૨૧૨૬, ધોયીમા ભશોલ્રો, ધાસ્તીુયા.

૧૫/૧૦/૨૦૧૮

૧/૨૧૭૦, ફાયા શજાયી ભશોલ્રો, નાનુયા.
યવોત્તભબાઇ ભાંછાબાઇ ર્ે ર , ઘોડીમા ભશોલ્રો, ખાન વાશેફનુ ાં બાઠુ .ાં

૧૬/૧૦/૨૦૧૮

૧૧/૨૫૨૬, ખાનવાશેફનુ ાં બાઠુ ાં, ધાસ્તીુયા.

૧૭/૧૦/૨૦૧૮

૭/૧૪૧૯ & ૭/૧૪૨૧, વલકાવડામભાંડ ગરી, ધાસ્તીુયા (ફે નમુના).

૧૮/૧૦/૨૦૧૮

૭/૨૬૨૭, લામદા ળેયી, વૈમદુયા.

૧૯/૧૦/૨૦૧૮

સ્ર્ાપ તલાર્વટ, વોદાગયલાડ.

૨૧/૧૦/૨૦૧૮
૨૨/૧૦/૨૦૧૮

૭/૧૨૯૭, ભદાયીલાડ, ધાસ્તીુયા & ૧૧/૧૪૭૫, કીન્નયી ફજાય યોડ, નાણાલર્
(ફે નમુના).
૧૨/૨૦૦૮, ર્ારીની ચાર, વૈમદલાડા & રૂફી કોમ્રેક્ષ, ધાસ્તીુયા (ફે
નમુના).

૧૨/૩૬૧ & ૧૨/૩૬૧, ડુ ગ
ાં યકુ લા સ્રીર્, યાણીતાલ (ફે નમુના).
૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૧૨/૨૦૨, ૧૨/૨૦૪ & ૧૨/૩૪૫, ડુ ગ
ાં યકુ લા સ્રીર્, યાણીતાલ (ત્રણ
નમુના).

૨૪/૧૦/૨૦૧૮
૨૫/૧૦/૨૦૧૮
૨૬/૧૦/૨૦૧૮

૪/૨૭૭૮, આભખાવ ભશોલ્રો, ફેગભુયા.
૧૧/૨૧૨૫, ધોયીમા ભોશલ્રો, ધાસ્તીુયા.
૧/૨૦૭૭, ફાયાશજાયી ભોશલ્રો, નાનુયા.
૭/૨૭૦૨, ફોયડી ળેયી, વૈમદુયા.
૪/૪૨૬૧, શાથીલાાની ળેયી, ફેગભુયા.
પ્રવલણ ફાબુબાઈ, ખાન વાશેફનુ ાં બાઠુ , ધાસ્તીુયા.

૨૭/૧૦/૨૦૧૮

૧૧/૨૧૨૧, બોંમયાલારી ભસ્જીદ, ધાસ્તીુયા.
રૂભ-૨૦, ચુમ્ભારીવની ચાર, યાભુયા.
રૂભ-૫ & અક્ષમ કરીનીક, ખજુ યાલાડી, ધાસ્તીુયા. (ફે નમુના).

૦૫/૧૦/૨૦૧૮

યીલય એાર્ટ , ાાંડલ ફાંગ્રોઝ, અઠલારાઇન્વ યોડ.

૧૧/૧૦/૨૦૧૮

આનાંદવલરા, ળીતરાકટ વોવા. એર.ફી - બર્ાય યોડ.
૯૨, વલોદમનગય, ઉભાબલન ાવે & ૩૧/એ, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે
નમુના).

૧૨/૧૦/૨૦૧૮

૭૩, ગામત્રી વોવા., ગામત્રી ભાંદીય ાવે.
૬૯, આદળટ વોવા., અઠલા ઝોન ાવે
૨૨-૨૩ & ૨૨-૨૩ (ઓલય શેડ ર્ાાંકી) & ૧૮, ગામત્રી ભાંદીય ાવે, ઉધના ભગદલ્રા
યોડ (ત્રણ નમુના).

સાઉર્

૭૯ & ૨૩, ગામત્રી વોવા. ગામત્રી ભાંરદય ાવે , ઉધના ભગદલ્રા યોડ.

વેસ્ટ

(ફે નમુના)
૪ & ૧૧/૧૫, ભશાલીયનગય યો -શાઉવ, ઉધના ભગદલ્રા યોડ. (ફે
૧૩/૧૦/૨૦૧૮

નમુના).
૭૫, યવલયાજ વોવા. & ૧૯, ચાઈના ર્ાઉન વોવા. ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
(ફે નમુના).
શવતલાવ, રૂારી નશેય, બર્ાય યોડ.

૧૪/૧૦/૨૦૧૮

ભશેશ્વયી સુય સ્ર્ોય ાવેથી, ઉભયાલનગય.

છગનબાઇની ચાર ભાાંથી, બયથાણા.
૧૫/૧૦/૨૦૧૮
૧૬/૧૦/૨૦૧૮

૩૪ & ૬૮, ભાનવયોલય યો- શાઉવ, બીભયાડ, કેનર યોડ.
૬૯, દે લદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્.
૭૯, ગામત્રી વોવા., ગામત્રી ભાંરદય ાવે , ઉ.ભ.યોડ.

૨૦/૧૦/૨૦૧૮

૨૫૦, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ ાવે.

૨૧/૧૦/૨૦૧૮

૧૫૮, ગોકુ રનગય, આઝાદનગય યોડ, બર્ાય.

૨૫/૧૦/૨૦૧૮

૧૯ & ૧૭, યીલક્ષતનગય વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમુના).

૨૭/૧૦/૨૦૧૮

૪૨, શ્રી દળટન વોવા. જભનાનગય યોડ.

૨૯/૧૦/૨૦૧૮

૫ & ૩ વૌયબા વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નમુના).
૩૧/એફી, ૨૪/ફી, ૧૭/એ & ૫/એ, સ્લાભી ગુણ
ાં ાતીતનગય, બર્ાય યોડ

૩૧/૧૦/૨૦૧૮

(ચાય નમુના).
૧/ફી, સ્લાભી ગુણ
ાં ાતીતનગય, બર્ાય યોડ.

સાઉર્

૧૦/૧૦/૨૦૧૮

૩૪, વલષ્ણુનગય, ઉધના.

૧૧/૧૦/૨૦૧૮

૧૩૪ & ૧૩૩, શેગડેલાય લવાશત-૩, ઉધના (ફે નમુના).

૨૨/૧૦/૨૦૧૮

૩૩, યણછોડનગય, ાાંડેવયા.

૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૨૫૬, અેક્ષાનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૬/૧૦/૨૦૧૮

ફી-૩૭૭, જરાયાભનગય, ાાંડેવયા.

૨૭/૧૦/૨૦૧૮
૨૯/૧૦/૨૦૧૮

૧૬, વાાંઈ વભટણ વોવા. ઉધના.
૧૮, લાલ્ભીકી આલાવ, બેસ્તાન.
૩, શયીજનલાવ, બેસ્તાન.
૨૩૧-શેગડેલાડ લવાશત, ઉધના યોડ & ૫૧-લલ્રબનગય, ઉધનાવાંઘ યોડ

૩૦/૧૦/૨૦૧૮

(ફે નમુના).
૫૦, યાભનગય, બેસ્તાન.
૨૩૧, વીંગાુયી કાંાઉન્ડ, ખર્ોદયા.

૦૪/૧૦/૨૦૧૮

૫૨, અંલફકાનગય, ડુ બ
ાં ાર.

૧૦/૧૦/૨૦૧૮

૭૬, અશ્વવનાકટ , નલાગાભ.

૧૫/૧૦/૨૦૧૮
૧૭/૧૦/૨૦૧૮

૧૦, ગામત્રીનગય-૧, ડીંડોરી.
૮૩ & ૮૨, જુ ન ુ ાં શવતલાવ, ડીંડોરી (ફે નમુના).
૨૯, ળાાંવતકુ ાંજ વોવા., ડુ બ
ાં ાર.

સાઉર્
ઈસ્ટ

૮૩ & ૮૧, જુ ન ુ શવત લાવ, ડીંડોરી. (ફે નમુના).

૧૯/૧૦/૨૦૧૮

૨૪, ળાાંવતકુ ાંજ વોવા., ડુ બ
ાં ાર.
૫૩, ગણેળનગય-૧, યતનચોક.

૨૧/૧૦/૨૦૧૮

૨૩૮, શનુભાન ભાંરદય ભશોલ્રો, ઉધના માડટ યોડ, લરિંફામત.

૨૪/૧૦/૨૦૧૮

૪, જુ ન ુ શવતલાવ. ડીંડોરી.

૨૫/૧૦/૨૦૧૮

૨૬૩ & ૨૬૧, ભદનુયા, લરિંફામત (ફે નમુના).

૨૯/૧૦/૨૦૧૮

૫૦૪ & ૧૯૮, આંફેડકયનગય, ડુ બ
ાં ાર (ફે નમુના).

